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Proposta da Samarco

é a pior possível

Apesar dos recordes de
produção, vendas e o maior
lucro líquido em dólar
registrado na história da
empresa, a Samarco não
ofereceu nada de ganho real
NÃO QUIS VALORIZAR
OS EMPREGADOS
Veja o que os trabalhadores pediram e o que a Samarco ofereceu
Itens da Pauta de Reivindicações
Reajuste da Inflação do período
Ganho real
Cesta natalina
Vale livro
Cartão Alimentação

Sindimetal
INPC (7,15%)
5,5%
R$ 500,00
R$ 360,00
R$ 300,00

Reembolso Educação

100% para dependentes
e empregados

Auxílio Creche

100% dos gastos com creche
para todos os empregados e
com filhos de até sete anos

Samarco
ICV-Dieese (6,96%)
ZERO
R$ 200,00
R$ 250,00
R$ 210,00
80% para os empregados com
até R$ 1.600 de salário
75% para os empregados com
salário acima de R$ 1.600
Engessamento dos cursos fora
da área determinada por ela
R$ 830,00 somente para as
empregadas e com filhos
de até dois anos.
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Proposta medíocre
e desrespeito não ajudam
Parece brincadeira, mas o que a
Samarco está fazendo, na mesa de
negociação, é muito humilhante
para os 1800 empregados da 2°
maior mineradora do mundo, no
mercado de pelotas

A

quinta reunião
de negociação
do acordo coletivo 2008/2009,
entre o Sindimetal e a
Samarco foi mais uma
vez frustrante. Os representantes dos trabalhadores: Sandro Dalla Bernardina, Sergio Guerra,
Max Célio e Fábio Ribeiro
acreditam que a Samarco
está enrolando, cozinhando galo, negociando
as propostas a contagotas. Objetivo disso? Só
há uma resposta: desvalorizar o nosso trabalho e
não reconhecer os recordes que nós batemos.

Ridícula
Além de medíocre, os
índices e valores oferecidos, menosprezam nossa
capacidade de pensar.
Nesses últimos 12 meses
batemos todos os recordes possíveis, e olha que o
dólar caiu de preço e nem valorizados e termos o
melhor salário do mundo!
assim deu prejuízo. Pelo
Os sindicatos foram
contrário, o EBITIDA foi o
muito
claros na mesa de
maior já visto.
E para os empregados negociação: só levam a
proposta de acordo da
não vai sobrar nada?
empresa para apreciação
E bom lembrar à
dos trabalhadores depois
Samarco que construímos
que a Samarco oferecer
a terceira usina e estamos
um reajuste proporcional
caminhando para a quar- ao lucro registrado. Não
ta. Só isso seria suficiente dá mais para os operários
para sermos respeitados, serem penalizados, en-

Metalúrgicos do
ABC conquistam
11% e abono

O melhor acordo do país: reajuste salarial de 11,01% e abono de R$
1.450; aumento no piso de 12,6%.
Esse foi o resultado da Campanha
Salarial dos metalúrgicos do ABC e
das montadoras de veículos.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos
(CNM/CUT), Carlos Alberto Grana,
os representantes patronais perceberam mais uma vez que é preciso
ter respeito pela categoria. “Não se
brinca com os metalúrgicos. Pois
sabiam que se não houvesse um
acordo, na segunda-feira as linhas de
montagem estariam completamente paradas”, afirmou.

Samarco não paga
bons salários e
cria obstáculos
para a saída de
profissionais
Com o crescimento do setor, muitas
indústrias - que se instalaram ou estão
se instalando no ES - garimpam mãode-obra especializada a peso de ouro.
Sabendo disso, a Samarco vem dificultando a saída de seus empregados,
que buscam melhores oportunidades
no mercado., criando todo tipo de
obstáculo.
É bom que a Samarco saiba que
pagando salários medianos vai perder
seus “colaboradores” , O que segura o
peão é o salário. Abram o olho!

quanto a Samarco obtém
lucros absurdamente
altos e não divide com os
“colaboradores”.
A tática dos patrões é
não avançar nos salários
e oferecer vantagens
indiretas que não melhora, de fato, a renda dos
empregados. Precisamos
de salários melhores e
poder decidir o que fazer
com ele.
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